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A ÚLTIMA PASTORAL... 
“Pensem bem em TUDO o que lhes ensinei...” 

 

Nesta última pastoral como pastor da igreja, faço minhas as palavras do 
grande Nesta última pastoral como pastor da igreja, faço minhas as palavras 
do grande pastor, profeta e líder Moises: (...)Pensem bem em tudo o que lhes 
ensinei hoje e mandem que os seus filhos obedeçam a tudo o que está escrito 
nesta Lei de Deus. Não pensem que esta Lei não vale nada; pelo contrário, é ela 
que lhes dará vida. Se vocês obedecerem a esta Lei, viverão muitos anos na ter-
ra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. (Deuteronômio 32.45-
47). 

 
I - Duas Ordens que São e Dão a Vida com Qualidade: 
1ª Ordem: Pensem bem. Pensar Seriamente no que lhes foi ensinado.  
2ª Ordem: Mandem, Ordenem que seus filhos obedeçam a tudo o que está 

escrito nesta Lei de Deus. Acompanhem seus filhos na obediência. 
Nota de advertência para o povo de Deus no passado e hoje: V 47: Não 

pensem que esta Lei não vale nada, pelo contrário, É ELA que lhes dará VIDA... 
  

A - Por que Moisés repetiu esta Duas ordens centenas de vezes até o fim do 
seu ministério? Porque ele descobriu que as palavras do Senhor deveriam ser o 
desejo e a vida do povo.  
    B - Por que eu Repeto e Insisto há 40 anos estas duas ordens o ano todo? 
Inclusive instituindo uma Maratona de leitura pra toda a igreja ler a Bíblia todo 
cada ano? 

1. Porque neste 40 anos de ministério. lendo todos os dias só, com a esposa 
e com os filhos, descobrimos que estas palavras Dão, e São a essência 
para a melhor  vida. 

2. Porque logo que casamos descobrimos que a leitura diária e obediência 
determinavam nossa qualidade de vida conjugal, familiar e ministeri-
al.  Descobrimos pela prática que a obediência é a chave para uma vida 
longa e feliz para todas as pessoas, casais, famílias, igreja, instituições, 
governos, todos. 

 
II - CONHEÇA UM POUCO DA JOVEM DE 18 ANOS, CHAMADA PIBAC 
1. Planejada no coração de Deus, do Pr. Fernando, do Pr. Sinval e Miss. Toi-

nha, em out/2002; 
2. Concebida em 14/12/2002 com o PGM da família pastoral, na Rua 21 

Sul; 
3. Chá da Revelação 21/12/2002 com o primeiro culto, um lanche natalino; 



4. Gestação de 9 meses funcionando na residência pastoral; 
5. Mudança, Instalação e Nascimento da 1a Congregação Batista em Águas 

Claras;  
6. Organização da Primeira igreja Batista em Águas Claras 27/10/2007; 
7. O PGM que nasceu no Ap Pastoral, em 14/2002 se multiplicou E Agora 

temos a PIBAC e SIBAC. 
 
Desde o início da PIBAC até hoje, temos procurado ensinar todo o Conselho 

de Deus  com a própria vida. Nós dois e todos os filhos. Desde pequenos sem-
pre nos ajudando, apoiando e servindo a Deus com alegria. E agora, os gen-
ros e nora. 

 
Cada ano temos trabalhado seguindo um Tema Geral e Subtemos trimes-

trais. Em 2020: Sejamos uma Igreja da Palavra e da Oração. Na Pastoral de 
setembro, falamos sobre as 2 Coisas... 

 
Nesta última Pastoral, rogo-vos que Pensem bem em Tudo o que lhes ensi-

nei nestes anos. Dentre tudo,   as Coisas principais são: 
1. Amemos ao Deus único e à Sua Palavra com todo coração, alma, forças e 

entendimento. A Palavra de Deus é o manual da vida. Ensinemos, incul-
quemos e mandemos nossos filhos obedecerem a tudo o que está escrito. 
Deut.6.4-9. Jos1.8,9. Tenhamos o TQSD, TQCC, TQDF.  

2. Sejamos uma Igreja da Palavra e da Oração. Participemos da Maratona 
Bíblica. Não façam pouco caso da Palavra. Pelo contrário: amem, valori-
zem, alimentem-se dela todos os dias, pois ela é sua própria vida e trás 
bênçãos. Deut 32. 47 e 28.  

3.  Tenhamos um relacionamento íntimo com Deus cada dia. Tenhamos u-
ma Vida Poderosa de oração como a de Jesus, o nosso Senhor e Salva-
dor. Ensinem e Ajudem seus filhos a ter também. 

4. Amem, honrem e obedeçam seu novo pastor, escolhido por Deus para 
lhes apascentar. 

  
E para terminar, meus amados irmãos, corpo de Cristo chamado PIBAC, 

igreja amada, amorosa e fiel, zelosa, cuidadosa, continuem sendo firmes e 
constantes e sempre obedientes na obra do Senhor, e saibam que seu trabalho 
não será em vão no Senhor. Lembrem-se e PENSEM BEM sempre nestas coisas, 
pois elas são a própria vida de vocês. 

  
Com amor, 
  
Pr. Sinval e Miss. Toinha 



13º ANIVERSÁRIO DA PIBAC 
Avancemos e multipliquemo-nos 

 

A PIBAC é fruto de um ardor por missões que Deus pôs no coração do Pr. Fer-
nando Brandão e do Pr. Sinval Marinho. Foi a primeira igreja da Convenção em 
condomínio fechado. Iniciou com um PGM de 7 pessoas: o pastor e sua família. 

Há 18 anos, o pastor Sinval, após 22 anos de trabalho missionário no Nordes-
te, chegou a Águas Claras com sua família - sua esposa, miss. Toinha, seus 04 
filhos, Sarah, Loidi, Priscilla e Sinval Jr., e a vozinha Maria de Lourdes. Toda a fa-
mília estava feliz, unida e comprometida em plantar a PIBAC. 

A Segunda Igreja Batista do Plano Piloto convidou o casal, e toda a família mu-
dou-se para Águas Claras no dia 14/12/2002, recebendo apenas ajuda para o 
aluguel do apartamento. A família, com 7 pessoas, não tinha o salário e nem aju-
da para alugar um local e iniciarem a igreja. Mas isso não intimidou o casal de 
missionários. Confiados que aquela era a vontade de Deus, decidiram iniciar o 
PGM no próprio apartamento. Cada passo era debaixo de fé e muita oração de 
toda a família e amigos. Foi aí que nasceu o grupo de oração Mulheres de Joe-
lhos, Famílias em Pé. 

Uma semana após a mudança, 21/12, realizamos o primeiro PGM no salão de 
festas, um lanche natalino. De mil convidados, tivemos 10, o que muito nos ale-
grou. 

O PGM passou 9 meses no apto pastoral com cultos e classes para crianças. As 
classes funcionavam nos quartos dos filhos. O PGM cresceu e após os 9 meses alu-
gamos 3 salas no Maggiore Shopping, e inauguramos a  congregação, em  2003. 

O PGM multiplicou-se novamente e foi organizada a Primeira Igreja Batista de 
Águas Claras (PIBAC). Multiplicou-se pela terceira vez e organizamos a Segunda 
Igreja Batista de Águas Claras (SIBAC). 

Tudo começou com um PGM no apto da família pastoral... Hoje temos a PIBAC, 
uma igreja que é o corpo vivo de Cristo, e luta para ser uma igreja da Palavra e da 
Oração, multiplicando a fé, a esperança, a salvação e o amor de Deus . 

PENSE no quanto alegrará o coração de Deus se cada família começar um PGM 
em sua casa? Logo ganharíamos Águas Claras pra Jesus! Este é o Sonho de Deus. 
Faça como o Pr. Sinval e família. Vamos, AVANCEMOS E MULTIPLIQUEMO-NOS! 

 







 

Sábado 

10 de outubro 

9h: Drive Thru da Alegria (Ministério Infantil) 

19h: Culto de ordenação do irmão Deverson Martins ao 

ministério pastoral 

Domingo 

25 de outubro, 19h 

 

Culto de despedida do pr. Sinval 

Sábado 

31 de outubro, 19h 

 

Culto de posse do pastor Moisés Gonçalves 

 

Domingo 

1º de novembro 

9h: EBD Especial de Aniversário e Dia da Reforma 

19h: Culto de Gratidão em comemoração ao 13º ani-
versário da PIBAC  



TERÇA A SEXTA 
Oração Matutina (6h às 7h) 
TERÇA A SEXTA 
Celebrando a Transformação (20h) 
QUARTA-FEIRA 
Plantão de Oração (6h às 12h) 

SEJA UM DIZIMISTA 
 

Contribua: 
Banco do Brasil 
Ag 4733-3 | CC 7114-5 
CNPJ nº 09.392.888/0001-20 

Rua Jerivá nº 5, entrada próxima à CAESB,  
Águas Claras - DF | CEP 71928-360 

Telefones: (61) 3032-7987 • 99118-4691  
E-mail: contato@pibaguasclaras.org.br 

www.pibaguasclaras.org.br 

SÁBADO 
Oração Matutina (7h às 8h) 
DOMINGO 
Culto e EBD (9h) 
Culto de Celebração (19h) 

NOSSAS REDES SOCIAIS 
 

/pibaguasclarasdf 
/jovemfarol 
/pib.aguasclaras 

05/10 Bárbara Apolinário 
06/10 Cristiane Galdino 
07/10 Fábio Fiorini 
09/10 Lara Miranda 
10/10 Helena Passamani 
10/10 Tilon Facincani 

19/10 Letícia Amy 
23/10 Solange Marçal 
30/10 Luciano Alves 
30/10 Sônia Silva 

 

01/10 
02/10 
03/10 
04/10 
05/10 
06/10 
07/10 
08/10 
09/10 
10/10 
11/10 

Sl 132-138 
Sl 139-145 
Sl 146 - Pv 2 
Pv 3-4 
Pv 5-8 
Pv 9-12 
Pv 13-15 
Pv 16-21 
Pv 22-24 
Pv 25-29 
Pv 30 - Ec 2 

12/10 
13/10 
14/10 
15/10 
16/10 
17/10 
18/10 
19/10 
20/10 
21/10 

Ec 3-7 
Ec 8 - Ct 1 
Ct 2-4 
Ct 5-8 
Is 1-3 
Is 4-6 
Is 7-9 
Is 10-13 
Is 14-16 
Is 17-20 

22/10 
23/10 
24/10 
25/10 
26/10 
27/10 
28/10 
29/10 
30/10 
31/10 

Is 21-23 
Is 24-28 
Is 29-30 
Is 31-33 
Is 34-36 
Is 37-40 
Is 41-42 
Is 43-44 
Is 45-46 
Is 47-48 


